
Technische cookies: ze zijn noodzakelijk voor de werking van de Site, maken de communicatie van de
ingevoerde gegevens mogelijk en zijn bedoeld o de navigatie van de Gebruiker te vergemakkelijken;
Statistische en publiekcookies: deze cookies maken de herkenning van de Gebruiker mogelijk en worden
gebruikt om het aantal Gebruikers van de Website over een bepaalde periode te tellen. Omdat ze ook het
surfgedrag aangeven, zijn ze een effectieve manier om de surfervaring van de Gebruiker te verbeteren door
voorstellen en aanbiedingen weer te geven die interessant kunnen zijn voor de Gebruiker. Ze maken het
SoMe Webcare ook mogelijk om bugs op de website te identificeren en te corrigeren;
Functionele cookies: deze cookies vergemakkelijken het gebruik van de Site door bepaalde ingevoerde
keuzes te behouden. (bijvoorbeeld de gebruikersnaam of taal);
Tracking cookies: SoMe Webcare maakt gebruik ba, tracking cookies via Google Analytics, om de interactie
van gebruikers met de inhoud van de Site te meten en anonieme statistieken te produceren. Deze
statistieken maken het SoMe Webcare mogelijk om de Site te verbeteren. Google ondersteunt de uitleg van
deze cookies op het volgende adres: 

Cookiebeleid
 

1. Wat zijn cookies

Een Cookie is een bestand dat tijdelijk of permanent op de harde schijf van de gebruiker wordt geplaatst bij het
bekijken van de website met het oog op een volgende verbinding. Dankzij Cookies herkent de server de
computer van de gebruiker. Sommige cookies die gebruikt worden door SoMe Webcare zijn noodzakelijk voor
de goede werking van de website, andere zijn nodig om de ervaring van de gebruiker te verbeteren. Cookies
bevatten informatie in verband met je surfgedrag op de website: de gekozen taal, de bezochte pagina's, datum
en uur van bezoek,... Ze bevatten geen informatie in verband met je persoonlijke gegevens (telefoon, e-mail,...).

Cookies kunnen ook worden geïnstalleerd door derden met wie SoMe Webcare samenwerkt.

Door gebruik te maken van de Website stemt de gebruiker uitdrukkelijk in met het beheer van cookies zoals
beschreven in dit artikel.

2. Soorten cookies en nagestreefde doeleinden

Verschillende soorten cookies worden gebruikt door SoMe Webcare op de Website:

https://wwwgoogle.nl/intl/en_uk/policies/privacy/

3. Het gebruik van sharing tools

Onze website maakt gebruik van een aantal social media tools onder de vorm van ‘share’-buttons die het voor
de gebruikers eenvoudig maakt om informatie te delen met hun vrienden op een aantal sociale netwerken.
Hierdoor is het mogelijk dat je, door het bezoeken van een pagina waar zo’n social media-plugin in is verwerkt,
cookies van deze website tegenkomt. Deze websites worden niet beheerd door SoMe Webcare. Indien je deze
links gebruikt, aanvaard je ook de privacy policies van deze websites. Deze websites kunnen ook een cookie
plaatsen wanneer je bent ingelogd op hun diensten. Op deze manier kunnen ze ook gegevens verzamelen en
jou advertenties tonen op andere websites, waarvan ze denken dat deze relevant zijn, op basis van je
interesses. Via de website http://www.youronlinechoices.com/be-nl kan je je advertentievoorkeuren beheren.



Cookiebeleid
 

4. Bewaartermijn voor cookies 

cookies worden bewaard voor de tijd die nodig is om het beoogde doel te bereiken. De cookies die op de harde
schijf van de gebruiker kunnen worden opgeslagen en de opslagperiode zijn als volgt:

De levensduur van de cookies worden niet langer bewaard dan de tijd die nodig is om het nagestreefde
doeleinde te bereiken.

5. Beheer van cookies

Je internetbrowser laat je toe om het gebruik van cookies te accepteren of te blokkeren en om je in te lichten
telkens er gebruik gemaakt wordt van cookies. Als de gebruiker niet wil dat de website cookies op zijn harde
schijf plaatst, kan hij deze eenvoudig beheren of verwijderen door zijn browserinstellingen aan te passen. Door
de programmering van de browser kan de gebruiker ook een kennisgeving ontvangen zodra een website
cookies gebruikt en zo beslissen of hij deze accepteert of weigert, hoewel dit de navigatie en de functionaliteit
van de diensten op de site in het gedrang kan brengen. Gelieve de helpfunctie van je browser te raadplegen
voor meer informatie.

Indien de gebruiker weigert het gebruik van Google Analytics toe te staan, wordt hij/zij uitgenodigd om zijn/haar
browser te configureren om dit te doen op de volgende website:
http://tools.google.com/dlpage/gaoptout


